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ِتلـو "لكش"... مدينة من التاريخ كتبت حروف اول الثورات

لك�ش و يطلق عليها 
حاليًا ِتلـو، واحدة من 

اأهم العوا�سم يف �سومر 
القدمية، واقعة يف 

منت�سف الطريق بني 
نهري دجلة والفرات، 
يف حمافظة مي�سان، 

العراق. 

 وكان اال�س��م القدمي لتل ِتل�و ه��و جري�سو، بينما 
كان ا�س��م لك���ش يطل��ق يف االأ�س��ل عل��ى موق��ع 
جنوب جري�سو، وفيما بعد اأ�سبح ا�سمًا للمقاطعة 
كله��ا وكذلك جلري�س��و نف�سها.  نق��ب الفرن�سيون 
يف ِتل���و ب��ن 1877 و1933 واكت�سف��وا عل��ى 
االأق��ل 50000 ن�ش م�سم��اري كانت واحداً من 
امل�س��ادر الكب��رية ملعلوماتن��ا ع��ن الن�ساطات 
ال�سومرية يف االأل��ف الثالث ق. م.  وكذلك وفرت 
كتابات االإهداء املنقو�سة على احلجر والطابوق 
�سواه��د ثمين��ة لتقيي��م التط��ور التاريخ��ي للفن 

ال�سومري.
تاأ�س�س��ت املدين��ة يف عه��د الُعبي��د ال�ساب��ق على 
3500 ق.  5200– ح��وايل  التاري��خ )ح��وايل 
م(، وظل��ت م�سكونة حت��ى اأواخر الع�رص البارثي 
ع���رص  اأوائ��ل  ويف  م(.    224  - م  ق.   247(
ال�س��االت �سمى احلكام اللك�سيون اأنف�سهم ملوكًا 
، بالرغ��م م��ن اإن املدين��ة نف�سه��ا مل تدخ��ل اأبداً 
�سم��ن قائمة املل��وك ال�سومري��ة الر�سمية.  ومن 
بن اأ�سهر املن�ساآت يف لك�ش يف ذلك العهد م�سلة 
الن�س��ور، املن�سوب��ة احتف��اال ً بانت�س��ار املل��ك 

اأن�اتوم على دولة اأوما املجاورة.  
واأخ��رياً �سقط��ت لك���ش حت��ت �سيط��رة �رصج��ون 
االأكدي )حكم للفرتة من حوايل 2334– حوايل 
2279 ق. م(. وبعد 150 �سنة نه�ست جل�ش من 
جدي��د.  وكان اأعظ��م عهود رخائه��ا عهد غوديا 
)ح��وايل 2125(، ال��ذي رمب��ا كان والي��ًا اأك��ر 
م��ن كونه مل��كًا م�ستقا ً، وكان خا�سع��ًا ا�سميًا 
للغوتي��ن يف غ��رب اإي��ران، وه��م �سع��ب مقاتل 
�سيطروا على معظم باد بابل من حوايل 2230 

 .2130 – حوايل 
كان يف لك���ش العدي��د م��ن املعاب��د، م��ن بينها 
اإينين���و " بيت اخلم�سن "، املق��ر اخلا�ش باالإله 
االأعل��ى اإنلي��ل.  اأما معماري��ا ً فاأ�سهر االأبنية هو 
ذل��ك البناء الذي مازال بحالة جيدة، ويعتقد اأنه 
�س��د وناظ��م، ومما ال �س��ك فيه اأن��ه كان يحتوي 
عل��ى بواب��ات تتحك��م بتدف��ق املي��اه، وحتتفظ 

باملياه الازمة للمنطقة يف خزانات.
نظرة عامة على دويلة لًك�ش

اكت�سف��ت اث��ار جل���ش م��ن قب��ل جمموع��ة م��ن 
الباحث��ن الفرن�سين يف عل��م االآثار املخت�سن 
يف عام 1877 بقيادة اأرن�ست دي�سارزيك والذي 
كان يف نف���ش الوقت القن�سل الفرن�سي يف والية 
الب���رصة وق��د ح�س��ل دي�سارزيك عل��ى املوافقة 
باإج��راء التنقي��ب من ال��وايل انذاك نا���رص با�سا 
و�سل دي�سارزي��ك م�ستمرا بالتنقيب اإىل ان مات 
يف عام 1901 واأكمل املهمة من بعده الفرن�سي 

كا�ستون كرو�ش.
ع��ر يف معب��د املدين��ة االأثرية عل��ى 30،000 
لوح��ا طيني��ا وكان��ت االأل��واح املكتوب��ة باخلط 
امل�سم��اري عب��ارة ع��ن م�ستم�س��كات و�سجات 
للتعام��ات التجارية وو�سائ��ل لتو�سيح زراعة 
االأر���ش وتربي��ة املوا�س��ي مما يدل عل��ى اأهمية 
املعابد لدى ال�سومرين كمركز ديني واقت�سادي 
واجتماع��ي. ل�سوء احلظ مت �رصقة الكثري من هذه 

املخطوات قبل اأن يتم نقلها اإىل املتاحف.
حيث تعترب لًك�ش واحدة من اأهم و اأعرق دويات 
ع���رص فج��ر ال�س��االت ال�سومرية. كان��ت مركزاً 
�سيا�سيًا واقت�ساديا و دينيًا و ثقافيا ً مهما ً. بلغ 
عدد �سكانها حوايل 100،000 ن�سمة يتوزعون 
عل��ى ثاثة مدن رئي�سية هي )لًك�ش / العا�سمة( 
تلول )الِهب��ة( ، )ًكر�سو( تلول )تلو( ، )نينا( تلول 
)�رصًكل(. وتتبع كًا من هذه املدن عدد كبري من 
الق��رى ال�سغرية و املتو�سط��ة ليغطي حجم هذه 
الدويلة م�ساح��ة كبرية من االأر�ش تقدر بحوايل 

 . 3000 كم2 
وتعترب مدين��ة )نيكن _  زورغول ( هي املدينة 
الك��ربى الثالث��ة م��ن اأرا�س��ي لك�ش ه��ي نيكن 
املع��روف اأي�سا با�سم نينا التي تقع على املوقع 
احلايل زورغول حوايل 10 كيلومرتا اإىل اجلنوب 
م��ن لك���ش  وكانت  حوايل 65 هكت��ارا مو�سوع 

العدي��د من احلفري��ات يف ع��ام 1887 من قبل 
فري��ق امل��اين موق��ع املدين��ة يع��ود اىل ف��رتات 
العبي��د واأوروك وخ�سو�س��ا م�ستوي��ات  كما هو 
احلال يف املوقع��ن املجاورين وتقول النقو�ش 
العدي��د م��ن املل��وك )مب��ا يف ذل��ك اأوروكاجينا 
وكودي��ا( فقد اأعاد معبد االإله��ة نان�سي االلهة و 

الو�سي على املدينة مكان ي�سمى �رصيرا.
كان��ت هذه املدن متت��د بخط واح��د بالقرب من 
نه��ر )الغراف( على ُبعد ع���رصة اأميال من مدينة 
)ال�سط��رة( يف حمافظ��ة )ذي ق��ار( . تاأ�س�ست يف 
هذه الدول��ة �سالة حاكمة قوي��ة يف ع�رص فجر 
ال�س��االت الث��اين 2800_2550 ق.م اأ�س�سه��ا 
االأم��ري )اأورنان�س��ة( ا�ستمرت بالق��وة و التعاظم 
حتى اآخر حاكم قوي فيها هو االمري)اأنتيمينا( ، 
كانت موؤ�س�سة املعبد يف هذه الدولة متثل �سلطة 
قوية م�ستقل��ة ت�ساهي ال�سلط��ة ال�سيا�سية حيث 
امتلك��ت حل�سابها الكثري م��ن االأرا�سي الزراعية 

بلغ��ت اأكر من رب��ع م�ساحة الدويل��ة ، كما وقع 
حت��ت ادارتها اأكر م��ن ع�رصين معب��داً ملختلف 
االآله��ة الكب��ار مثل )اآن��و( و )اأنك��ي( و )اأنانا( و 

)اأوتو( و غريهم . 
الرئي�س��ي لاقت�س��اد  الزراع��ة امل�س��در  كان��ت 
ا�سافة للتجارة مع البلدان البعيدة مثل )دملون( 
ومبختل��ف  ال�سن��د(  )وادي  حت��ى  و  )م��ًكان(  و 
الب�سائ��ع لع��ل ما مي��ز تاري��خ ه��ذه الدولة هو 
�رصاعها الطويل مع دولة )اأوما( املجاورة لها ، 
الذي اأ�ستمر الأكر من مئة عام من اأجل ال�سيطرة 
عل��ى االأرا�سي الزراعية وم�س��ادر املياه ، الذي 
انته��ى ب�س��كٍل موؤقت باإب��رام معاه��دة �سيا�سية 
لتقا�س��م امل�سالح االقت�سادية و م�سادر االرواء 
بن الطرف��ن بو�ساطة و حتكيم املل��ك )َمي�سلم( 
مل��ك دولة )كي�ش( ، تعترب اأقدم معاهدة �سيا�سية 
يف التاري��خ . لق��د حت��م ���رصاع به��ذا احلجم اأن 
يك��ون للدولة جي�ش حكم قوي و منظم تفاخر به 
اأمرائها ، قدر تعداده بحوايل 9000_10،000 
حم��ارب بن قائد وجندي . و قد اأعترب قادة هذا 
اجلي���ش من الطبق��ات العلي��ا يف املجتمع و لهم 
حقوق و امتيازات خا�سة . اما بقية رتب اجلنود 

فكانوا من الب�سطاء من عامة ال�سعب.
اأو�ساع الدويلة قبيل الثورة

يف ح��دود ع��ام 2400 ق.م اأي يف اأواخر ع�رص 
احل��روب  نتيج��ة  و   ، الثال��ث  ال�س��االت  فج��ر 
الطويل��ة مع دويل��ة )اأوما( و الدوي��ات االأخرى 
بخلف��اء  الت��ي متثل��ت  االدارة  �س��وء  ونتيج��ة   .
االأم��ري )لوًكالن��دا( الذي��ن ان�سغلوا بحي��اة البذخ 
واال���رصاف و االهتمام فقط باجلانب الع�سكري ، 
مهملن اأ�س�ش اقت�ساد الدويلة املتمثل بالزراعة 
و ماحتتاج��ه م��ن اأ�ست�س��اح لاأرا�سي و اقامة 
م�ساريع الري ، كذل��ك اأهمال التجارة اخلارجية 
و ما كانت توفره من احتياجات خمتلفة لعموم 
اأ�س��اب االقت�س��اد الع��ام  املجتم��ع ، كل ذل��ك 

بال�سلل و الركود . 
وتذك��ر بع���ش الن�سو���ش اأن ال�سلط��ة احلاكم��ة 
حاولت معاجلة هذه االأو�س��اع ال�سيئة مب�ساندة 
م��ن موؤ�س�س��ة املعبد ع��ن طريق فر���ش �رصائب 
كب��رية عل��ى ال�سع��ب �سملت جمي��ع العاملن يف 
مرافق و ن�ساطات احلي��اة املهنية كاحلرفين و 
مرب��ي املوا�سي وال�سيادي��ن و الفاحن ، كانت 

تذهب ه��ذه ال�رصائب اىل احل��كام وحا�سيتهم و 
الطبق��ة املرتفة لتاأمن ا�ستمرارية ترف حياتهم 
. كم��ا فر�ش املعبد ه��و االآخر �رصائ��ب فاح�سة 
عل��ى ق�ساي��ا االأح��وال ال�سخ�سي��ة مث��ل الزواج 
و الط��اق و االرث و ت�سجي��ل ال��والدات ور�س��وم 

الدفن. 
يف �س��وء ذل��ك اأ�سبح جب��اة ال�رصائب املعينن 
من قب��ل ال�سلط��ة احلاكم��ة يجوب��ون كل اأنحاء 
الباد لا�ستياء على كل ماميكن احل�سول عليه 
، وم��ن اليتمكن م��ن الدفع كانت تت��م م�سادرة 
اأماك��ه اأو ايداع��ه يف ال�سجن حل��ن ال�سداد . اأما 
طبق��ة العم��ال الب�سطاء فقد فر�س��ت عليهم بدال ً 
من ذل��ك اأعم��ال ال�سخ��رة الق�رصية الت��ي �سملت 
حتى فاق��دي الب�رص منهم ، و بلغ��ت الق�سوة من 
احلكام اأنهم مل يكونوا يجهزونهم مبا يحتاجونه 
من قوت . فاأ�سبحت هذه الطبقة تعاين البوؤ�ش و 
احلرمان و تذكر الن�سو�ش )اأن العمال و ال�سغيلة 
�س��اروا ي�ستجدون من البيوت وياأكلون ف�سات 
الطعام من اأب��واب املدينة بينما خمازن احلكام 
وحا�سيتهم مليئة باحلبوب( . كما قامت ال�سلطة 
احلاكم��ة باإطاق �رصاح املجرم��ن و الل�سو�ش 
من ال�سجون لتوفري طعامهم . فاأنت�رصت اجلرمية 
و ال�رصق��ات ب�س��كل كب��ري ، كل ه��ذه الرتاكم��ات 
جعل��ت البل��د يف حالة غليان عني��ف توج ب�سكل 

ثورة فيما بعد.
كان��ت بداي��ات الث��ورة عبارة ع��ن ب�سع حاالت 
امل�ستحق��ات  دف��ع  بع��دم  التم��رد  م��ن  عفوي��ة 
ال�رصيبي��ة و رف�ش الكثري م��ن الب�سطاء الذهاب 
اأعم��ال ال�سخ��رة الق�رصي��ة و اع��ان حال��ة  اىل 
الع�سي��ان . ثم تطور االأمر بع��د ذلك ليتم ت�سكيل 
جمموع��ات من ال�سب��اب اجلوعى اأخ��ذت تهاجم 
خمازن و ق�س��ور االثرياء للح�سول على الطعام 
الث��وار كان��وا  )اأن  الن�سو���ش  . وتذك��ر بع���ش 
يهاجم��ون االأثري��اء و اأتب��اع الطبق��ة احلاكم��ة 
وي�ستول��ون عل��ى ممتلكاتهم و م��ا بحوزتهم من 
موؤون��ة( ، اأخذت الهجمات باالزدي��اد يوما ً بعد 
ي��وم ، حتول��ت فيما بع��د اىل هي��اج �سعبي كبري 
ث��م فو�س��ى عارمة يف عم��وم الدول��ة باالأخ�ش 
العا�سم��ة لًك�ش ، حتى تفج��رت االو�ساع ب�سكل 
بال�سلط��ة  اأطاح��ت  كب��رية  جماهريي��ة  ث��ورة 
احلاكم��ة لتاأت��ي ب�سلط��ة جديدة م��ن ال�سعب .  و 

بالرغم من كرة الن�سو�ش التي اأو�سحت احلال 
قب��ل و بع��د الث��ورة اإال اأنه��ا مل تتن��اول كيفي��ة 
بت  تنفيذه��ا اإال م��ن بع���ش اأ�س��ارات مث��ل �رصُ
ال�سلط��ة من قبل اجلن��ود و �سيط��رة اجلنود على 
الق�س��ور و املعاب��د ، و م��ا ميك��ن ا�ستنتاجه من 
�س��ري االأح��داث ، ه��و اأن الطبق��ات ال�سغرية من 
اجلن��ود الذين كان��وا يعانون مبا يع��اين �سعبهم 
ق��د ا�ستعانوا باجلماه��ري الغا�سبة للهجوم على 
ق�س��ور االأم��راء و املعاب��د و اال�ستح��واذ عل��ى 

خمازن الطعام لتوزيعها على النا�ش .
 بعده��ا ظهر اأ�س��م )اأورواأمنًكينا( ال��ذي يقراأ يف 
بع���ش امل�س��ادر ب�س��كل خمط��وء )اأوركاجينا( 
، كقائ��د للث��ورة و اأمرياً جدي��داً للًك���ش ، اأ�سارت 
بع���ش الن�سو���ش اأن��ه كان م��ن �سن��ف الكهنة 
الكت��اب الذي��ن كانت تن��اط بهم مهم��ة التدوين 
داخل املعابد ، و تعترب هذه ال�رصيحة من الطبقة 
الو�سطى يف املجتم��ع . لذلك فاأن )اأورواأمنًكينا( 
جم��ع ب��ن خلفيته الثقافي��ة العالي��ة و انتمائه 
الطبق��ي لعام��ة النا���ش ال��ذي جعل��ه يح�ش مبا 
يعاني��ه اأبن��اء �سعب��ه . لك��ن مل تذك��ر اأو ت�س��ري 
الن�سو���ش فيما اأذا كان االأم��ري اجلديد متواطئ 
م��ع قوة اجلنود التي اأطاح��ت باحلكم ال�سابق اأو 
اأن��ه مت اختياره لتويل احلك��م من قبل اجلماهري 
و اجلي���ش بع��د جن��اح الث��ورة، و م��ن املرج��ح 
اأن يك��ون االحتم��ال االأول و بع��د تولي��ه احلكم 
�سم��ن مبا�رصة ً تاأييد الطبق��ات امُلتعبة وعموم 
الظل��م و  الت��ي كان��ت تنتظ��ر رف��ع  اجلماه��ري 

اال�سطهاد عنها .
فق��د بداأت اجن��ازات )اأورواأمنًكين��ا( مبا�رصة ً بعد 
الثورة ت�سب يف جمملها خلدمة الطبقات الفقرية 
و امُلعدم��ة م��ن ال�سع��ب منها ت��وزع اأعم��ال اآنية 
عاجل��ة التي متثل��ت باإطاق ���رصاح امل�سجونن 
اأعم��ال  الغ��اء   ، ال�رصائ��ب  اأو  الدي��ون  ب�سب��ب 
ال�سخ��رة الق�رصي��ة ، حمارب��ة اجلرمي��ة و معاقبة 
املجرم��ن بعقوبات قا�سية ت�س��ل اىل حد الرجم 
، وق��ف عمليات اال�ستياء عل��ى اأرا�سي النا�ش و 
ممتلكاتهم و موا�سي الرعاة و مراكب ال�سيادين ، 
فت��ح كافة امل�ساغل و احلوانيت دومنا قيود . كما 
قام لتح�سن االأو�ساع االقت�سادية بحملة كبرية 
الأ�س��اح االرا�س��ي الزراعي��ة و حت�س��ن وتطوير 

م�ساريع الري و ت�سغيل 

الكثري من الفقراء للعمل فيها لقاء اأجور م�ستحقة 
. وكذلك حاول تن�سيط التجارة اخلارجية باإر�سال 
مبعوث��ن له للدويات االخ��رى القريبة والبعيدة 

لفتح اأبواب جديدة للتجارة. 
و من جانب اآخر قام هذا امل�سلح العظيم و ل�سمان 
ع��دم ا�ستغال ال�سع��ب جمدداً بو�س��ع ا�ساحات 
قانونية و اجتماعية تنظم حياة املجتمع اآنذاك ، 
تعترب اأوىل حماوالت ت�رصيع القوانن يف التاريخ 
. دون��ت على م�سلة كبرية و�سعت يف و�سط مدينة 
)لًك���ش( ، لاأ�س��ف مل ت�سلنا ، لك��ن ما و�سل منها 
عب��ارة عن بع���ش االل��واح امل�سماري��ة املقتب�سة 
لبع�ش م��ن ن�سو�سها .. يذك��ر )اأورواأمنًكينا( يف 
مقدمة ت�رصيعات��ه )اأنه منذ اليوم �سيكون �سلطان 
االل��ه ننًكر�سو ال��ه لًك�ش فوق �سلط��ان احلكام(  و 
)�سي�س��ع العدل و امل�ساواة بن اأفراد ال�سعب( كما 
عاه��د �سعب��ه ) اأن��ه لن ي�سل��م االرمل��ة و اليتيم و 
ال�سعيف اىل القوي و الفقري اىل الغني( و )�سيكون 
بي��ت الفق��ري بجانب بي��ت الغني( .. كم��ا ذكر هذا 
امل�سل��ح الأول م��رة يف التاري��خ كلم��ة )احلرية( 
الت��ي تقراأ باللغة ال�سومري��ة )اأمارًكي( حيث ورد 
)اأن احلري��ة �ستك��ون ل��كل ف��رد يف لًك���ش( ... لقد 
تناول��ت ت�رصيعات )اأورواأمنًكينا( خمتلف جوانب 
احلياة االجتماعي��ة و االقت�سادية و ال�سيا�سية ... 
حيث ق��ام بالغاء العديد من ال�رصائب املفرو�سة 
عل��ى حاالت الزواج و الط��اق و �رصائب العمل و 
امل�ساغ��ل وغريها من االعمال الب�سيطة االخرى ، 
كما خف���ش بع�سها اىل حد معقول . و اأي�سًا منع 
و ح��رم زواج امل��راأة برجل��ن وعاق��ب متعاطيه 
بعقوب��ات قا�سية . كذلك ح��ارب اجلرمية و عالج 
اأ�سبابه��ا م��ع تنظيم عقوبات خا�س��ة لكل منها ، 
و مل يغف��ل اأي�س��ا ً اجلانب ال�سيا�س��ي فقام بتقييد 
�سلطات طبقة االأم��راء و حتديد تدرجهم مبا فيها 
هو نف�س��ه ، حيث بقى مبن�سب��ه )اأين�سي( اأي اأمري 
لع��دة �سن��وات ، ثم بعد اأن ح�سل عل��ى تاأييد بقية 

املدن ُمنح لقب )لوًكال( اأي ملك.
 اأ�ستمرت فرتة حكم )اأورواأمنًكينا( ثماين �سنوات 
، و بالرغ��م م��ن التاأيي��د ال�سعب��ي الكب��ري الت��ي 
حظي��ت ب��ه �سلط��ة )الث��ورة( و اأ�ساحاته��ا من 
قب��ل عموم ال�سع��ب لكنها بنف���ش الوقت جابهت 
مقاومة عنيفة من قبل الطبقات املرتفة والرية 
ب��ت م�ساحله��ا و فق��دت امتيازاته��ا  الت��ي �رصُ
نتيج��ة ه��ذا التحول الكب��ري . لذلك اأخ��ذت تخلق 
البلبلة والفو�سى بغية زرع حالة عدم اال�ستقرار 
يف عموم الدويلة و اأحداث املوؤامرات بن احلن 
و االآخ��ر ، �ساعدها يف ذل��ك االمكانيات املالية 
الكب��رية الت��ي متتلكه��ا الت��ي وفرته��ا لر�س��وة 
املرتزق��ة و املجرمن الذين �سبق و اأطلقتهم من 
ال�سج��ون للقي��ام بهذه االأعم��ال . وقد القت هذه 
الهجم��ة اأي�سًا دعمًا م��ن بقية الدويات االأخرى 
الت��ي اأرادت خن��ق ه��ذه الث��ورة يف مهدها باأي 
�س��كل من االأ�سكال بع��د اأن اأح�س��ت باخلوف من 
انتق��ال تلك التجربة اليه��ا ، خا�سًة عدو )لًك�ش( 
الق��دمي املتمثل بدويل��ة )اأوما( . لق��د زادت هذه 
املوؤام��رات من ت��ردي االو�س��اع االقت�سادية و 
االجتماعية يف الدويلة املتعبة اأ�سًا منذ الفرتة 
ال�سابق��ة ، ال�سيما اأن ا�ساح��ات )اأورواأمنًكينا( 
مل مين��ح له��ا الوقت ال��كايف لتاأت��ي ثمارها يف 

ا�ستقرار االأو�ساع العامة .
فا�ستغل��ت دويل��ة )اأوم��ا( الت��ي كان��ت قوته��ا 
الع�سكري��ة يف تعاظ��م م�ستمر حت��ت حكم ملكها 
)ل��وًكال زاًكيزي( احلامل بب�سط نفوذه على باقي 
الدوي��ات ال�سومري��ة ، منتهزة فر�س��ة �سوء تلك 
االو�ساع امل�سطربة لت�سن هجومًا كبرياً مباغتًا 
مبعاون��ة املناوئن للثورة م��ن الطبقات الرية 
ليق��وم بتدم��ري و ح��رق مدينة )لًك���ش( بالكامل 
و قت��ل ملكه��ا امل�سلح احلكي��م )اأورواأمنًكينا(  و 
ق��د رثى االدب��اء ال�سومريون تل��ك الفاجعة التي 
اأ�ساب��ت )لًك�ش( مبرثية رائعة ، تعترب واحدة من 
اأروع ن�سو���ش االدب ال�سوم��ري ، لتنته��ي هذه 
الث��ورة العظيم��ة تلك النهاي��ة املفجعة و تطوى 
معه��ا اأح��دى ال�سفح��ات امل�رصق��ة م��ن تاريخ 

ال�سعب العراقي العظيم.

اعداد_فاطمة عدنان 

كانـــت بدايـــات الثورة عبـــارة عن 
ب�ســـع حـــاالت عفوية مـــن التمرد 
بعدم دفع امل�ستحقات ال�سريبية و 
رف�ش الكثري من الب�سطاء الذهاب 
الق�سريـــة  ال�سخـــرة  اأعمـــال  اىل 
ثـــم   . الع�سيـــان  حالـــة  اعـــان  و 
تطور االأمر بعـــد ذلك ليتم ت�سكيل 
جمموعـــات من ال�سبـــاب اجلوعى 
اأخـــذت تهاجـــم خمـــازن و ق�سور 

االثرياء للح�سول على الطعام


